
 

 

 

    
SCHEMA DE CERTIFICARE FSSC2 22000 vs.4.1 - ELEMENTE NOI 

1. Audituri neanuntate 

- Unul din cele doua audituri de supraveghere va fi neanuntat si daca se doreste, organizatia 

certificata poate solicita voluntar ca ambele audituri de supraveghere sa fie efectuate neanuntat. 

- Alegerea auditului de supraveghere care va fi neanuntat revine organismului de certificare.  

- Auditurile de certificare si recertificare vor fi efectuate obligatoriu in mod anuntat. 

- Auditurile neanuntate vor include schimbul de noapte, daca este aplicabil activitatii de productie. 

- Pentru planificarea optima a auditurilor neanuntate, organizatia poate sa declare perioadele de 

timp in care, in situatii normale, activitatea de productie este oprita.  

- Daca organizatia certificata refuza sa participe la audituri neanuntate, certificatul va fi suspendat 

imediat iar organismul de certificare trebuie sa retraga certificatul daca auditul neanuntat nu va 

putea fi efectuat intr-un interval de 6 luni de la suspendare. 

- Daca unui auditor ii este interzis accesul in locatia care trebuie auditata, organizatia client va 

suporta toate costurile.  

BLACK- OUT PERIOD 

Perioada de timp transmisa de solicitant sau de catre organizatia certificata, catre Organismul 

de certificare, care previne ca auditurile neanuntate sa fie efectuate atunci cand organizatia nu 

are activitate din motive legitime de afaceri   

2. Cerinte aditionale FSSC 22000 

3. Competenta auditorilor 

4. Cerinte pentru audituri de urmarire, incadrarea neconformitatilor 

Trei nivele de incadrare a neconformitatilor 

- Neconformitate Critica  

- Neconformitate majora  

- Neconformitate minora  

Cerintele versiunii 4.1 a Schemei de certificare FSSC22000 exclude termenul de “Oportunitati de 

imbunatatire” si introduce termenul de Neconformitate Critica. 

Neconformitatea critica  

• Este consemnata cand siguranta alimentului este afectata pe parcursul auditului sau cand sunt 

afectate legalitatea si/ sau integritatea certificarii 

• O organizatie pentru care a fost documentata o neconformitate critica va fi suspendata imediat 

pentru o perioada de maxim 6 luni pana la inchiderea neconformitatii 

• Un audit de urmarire trebuie efectuat de catre organismul de certifcare intr-un interval de 6 luni 

pentru verificarea inchiderii neconformitatii critice 

• Daca neconformitatea nu a fost inchisa perioada de 6 luni, certificatul va fi retras.  

Daca este cazul unui audit de certificare, intregul audit de certificare trebuie repetat 



 

 

5. Modelul Raportului de audit 

6. Timp de audit si timp de raportare a auditului 

- Este solicitat timp suplimentar pentru evaluarea locatiilor clientului  

7. Extinderea domeniului de aplicare al Schemei FSSC 22000  vs.4 

Aplicabilitatea Schemei FSSC vs.4 se extinde prin includerea activitatilor 

- Depozitare si transport (NEN-NTA 8059) 

- Catering (ISO/TS 22002-2) 

- Comercializare-Retail (BSI-PAS 221) 

8. Activitati in afara amplasamentului (off-site) 

- In cazul organizatiilor care detin o locatie primara si o locatie secundara pentru obtinerea produselor 

finite, sub acelasi sistem de management al sigurantei slimentului si pentru care este definit 

domeniul de certificare, auditul trebuie sa fie efectuat in ambele locatii si sa includa toate cerintele 

relevante ale ambelor locatii, pentru care se consemneaza in raport constatari distinctive 

9. Multi- site 

Certificarea si esantionarea Multi- site se aplica doar pentru: 

- Transport si depozitare 

- Catering 

- Retail  


